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Update bouw 
Op deze pagina(‘s) informeren we u over de bouw-

werkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden. 

UPDATE BOUW

Nieuwe hal

Hal

De renovatiewerkzaamheden voor de hal zijn in volle gang. De telefooncentrale 
en Food en Shop zijn inmiddels ontmanteld en met de opbouw is alweer een 
start gemaakt. De hal wordt zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de 
wensen en behoeften van onze bezoekers. Aan de Rotterdamse zijde (hoofd-
ingang) van de hal komt de nieuwe horeca en winkellocatie en aan de Capelse 
zijde worden de nieuwe receptie en afdeling patiëntenvoorlichting gerealiseerd.

Op het dak van deze functies wordt een nieuwe verdieping gemaakt. Hier 
kunnen patiënten en familie, maar ook personeel, straks een beneden gehaalde 
koffie drinken, kunnen bezoekers en patiënten op een comfortabele manier met 
elkaar zitten of wachten op de patiënt bij de OK, IC of dagbehandeling. Een 
mooie toevoeging aan het gebruik van de publieke ruimte in het ziekenhuis. 
De verwachting is dat de hal voor de zomer wordt opgeleverd.

Ontmanteling van de hal. 
De receptie is tijdelijk gevestigd 
bij de hoofdingang.

Gaten boren voor de fundering. 

De getoonde afbeeldingen van de centrale hal zijn 

impressies, details kunnen in werkelijkheid afwijken.
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Bouwdeel C

Op dit moment vindt de sloop van bouw deel C plaats en is 
een start gemaakt met de opbouw. Er wordt op volle kracht 
gewerkt, rekening houdend met de coronamaatregelen.  

Afdeling C3 wordt chirurgische verpleegafdeling. Afdeling C2 
wordt beschouwende verpleegafdeling, C2-midden wordt 
oncologische dagverpleging.

Renovatie OK

In bouwdeel C is de volgende fase van het operatiekamer-
complex gestart: realisatie van de centrale sterilisatie 
afdeling (ten behoeve van reinigen chirurgische instrumenten) 
en de steriele opslag. Momenteel wordt gewerkt aan de 
opbouw van zowel afdeling als opslagruimte.

Polikliniek Kralingen in gebruik 
genomen! 

De poliklinieken van het IJsselland Ziekenhuis in de 
Havenpolikliniek zijn per januari 2021 verhuisd naar poli-
kliniek Kralingen in Rotterdam. Hierover leest u meer op 
pagina’s 16 en 17.  

De opslagruimte.

Opbouw van de afdeling. 

Mooie ontwikkelingen 
waar het ziekenhuis 
trots op is!

Foto’s van de sloop van bouwdeel C en start van de opbouw.


